
    Załącznik Nr …... do Zarządzenia   
    Nr 1/17 z    dnia 01.09.2017               

             Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

REGULAMIN PŁATNOŚCI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni 

I.  ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu, co stanowi 30%

całodziennego zapotrzebowania energetycznego, zgodnie z aktualnymi normami żywienia. 

2.  Cena  jednego  posiłku ustalana  jest  przez  Dyrektora  szkoły  w  porozumieniu  z  organami

prowadzącymi.

3.  Cena  jednego  posiłku dla  uczniów  obejmuje  koszt  produktów  zużytych  do  przygotowania

posiłku – koszt wsadu do kotła.

4. Odpłatność za posiłki wynosi:

       > do 3,00 zł dla ucznia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – za obiad składający się z zupy i II

         dania ( w ujęciu średniomiesięcznym), 

       > do 4,00 zł dla uczniów Przedszkola – za śniadanie oraz obiad składający się z zupy i II dania

         ( w ujęciu średniomiesięcznym). 

5. W sytuacji wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany

odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

II. OPŁATY I ZWROTY:

1.  Odpłatność  za  posiłki  przyjmowana jest  na  rachunek  bankowy  Szkoły  Podstawowej  im.

Bohaterów Westerplatte w Chobieni nr: 33 8669 0001 2015 0152 0046 0003.

2. Odpłatność  należy  uiścić  do  20-go  dnia  każdego  miesiąca  za  dany  miesiąc  korzystania  ze

stołówki. Za uregulowanie należności  przyjmuje się  datę wpływu na rachunek bankowy  Szkoły

Podstawowej  im.  Bohaterów Westerplatte  w Chobieni.  Po tym terminie  będą  naliczane  odsetki

ustawowe.

3. Odpłatność uwzględnia opłatę zaliczkową w wysokości określonej w pkt. I.4. pomnożonej przez

ilość  dni  żywieniowych  w danym miesiącu,  pomniejszoną o  nadpłatę  (odpisy)  z  poprzedniego

miesiąca.



4.  W przypadku nie korzystania z posiłków uczniowi przysługuje częściowy zwrot (odpis) opłaty

miesięcznej w wysokości proporcjonalnej do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia

nieobecności do godz. 8:30.

5. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie lub u referenta do spraw żywienia osobiście,

telefonicznie  (  tel.  76-843-95-23  wew.  101)  lub  pisemnie  najpóźniej  do  godz.  8.30  w  dniu

nieobecności. Zgłoszona nieobecność jest podstawą dokonania odliczenia za nie wydane obiady.

Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

6.  W przypadku jednorazowego korzystania ze stołówki szkolnej odpłatność należy uiścić  dzień

wcześniej.  

7. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

III. ODPŁATNOŚĆ DLA PRZEDSZKOLA

1.  Odpłatność  za  posiłki  wydawane  dla  uczniów  Przedszkola  następuje  na  podstawie  Noty

obciążeniowej pomiędzy jednostkami za wykonanie usługi.

2.  Rozliczeniu podlega  liczba  posiłków  wydawanych  każdego  miesiąca.  Szczegółowe  warunki

regulować będzie porozumienie zawarte pomiędzy jednostkami.

IV. ODPŁATNOŚĆ DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Odpłatność za posiłki wydawane dla uczniów finansowanych przez GOPS w Rudnej następuje na

podstawie Noty obciążeniowej pomiędzy jednostkami za wykonanie usługi.

2. Odpłatność za posiłki wydawane dla uczniów finansowanych przez GOPS spoza terenu gminy

Rudna  następuje  na  podstawie  faktury  wystawionej  przez  Szkołę  Podstawową  im.  Bohaterów

Westerplatte w Chobieni.

3.  Rozliczeniu  podlega  liczba  posiłków  wydawanych  każdego  miesiąca.  Szczegółowe  warunki

regulować będzie porozumienie zawarte pomiędzy jednostkami.


